
SYDDANSK UNIVERSITETSBIBLIOTEK 
 
Syddansk Universitetsbibliotek er styrelsesmæssigt et hovedområde under Syddansk 
Universitet. Biblioteket er hovedbibliotek for Syddansk Universitet og er et offentligt 
tilgængeligt videnskabeligt bibliotek med campusbiblioteker i Esbjerg, Kolding, Odense og 
Sønderborg. 
 
Biblioteket har siden 1. januar 1999 arbejdet med at samarbejde de tre forskellige biblioteker, 
der gennem fusion udgør biblioteket, så biblioteket for brugerne i alle universitetsbyerne 
fremstår som ét bibliotek med ensartet betjening i alle betjeningssteder. Dette arbejde blev 
afsluttet i 2002 med ibrugtagning af tidsskriftadministrationssystemet, der i ét system 
administrerer bibliotekets samlede tidsskrifthold. 
 
De digitale samlinger i Syddansk Universitetsbibliotek er stærkt voksende. Ved udgangen af 
2002 var der fra bibliotekets og universitetets net adgang til omkring 8.500 licensbelagte 
elektroniske tidsskrifter, bibliografiske databaser og referenceværker. I efteråret 2002 kunne 
biblioteket tilbyde ansatte og studerende ved Syddansk Universitet fjernadgang til de 
licensbelagte ressourcer. Størstedelen af licenserne bliver indgået sammen med andre danske 
forskningsbiblioteker inden for rammerne af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek.  
I 2002 har biblioteket som gave erhvervet forfatteren Jørgen Bukdahls bogsamling. Samlingen 
blev overflyttet fra Askov Højskole. Endvidere blev planteavlskonsulent Gerhard Nielsens 
bogsamling efter overenskomst med Tietgenskolen/Nordisk Landbrugs Akademi overført til 
samlet opstilling i Syddansk Universitetsbibliotek, Odense. Samlingen rummer godt 5.000 
bind. På foranledning af professor Klaus E. Andersen har biblioteket som gave modtaget en 
værdifuld, ældre samling dermatologisk litteratur omfattende 30 bind monografier samt 
årgange af flere forskellige tidsskrifter. Samlingen er indgået i biblioteket som Dr. Epsteins 
dermatologiske samling for at markere samlingens proveniens.   
 
Biblioteket har fortsat allerede igangværende virksomhed med udvikling af fagspecifikke 
webbiblioteker. Inden for erhvervsøkonomi, sundhedsvidenskab og musik deltager biblioteket i 
nationale projekter med opbygning af fagportaler, hvor målet er at skabe struktureret 
elektronisk adgang til kvalitetsvurderede informationer. Der arbejdes også med udvikling af 
forskellige former for IT-understøt service, herunder undervisning i informationssøgning og 
biblioteksbenyttelse. 
   
Leder: 
Overbibliotekar Aase Lindahl 
 
SEKRETARIATET 
varetager kasse-, bogholderi- og regnskabsfunktionen samt personale- og lønadministration. 
Hertil kommer arbejdet i forbindelse med størstedelen af den interne kommunikation, 
bibliotekets arkiv samt sekretariatsfunktioner for overbibliotekaren. Derudover servicering i 
forbindelse med mødeaktivitet.    
Kontoreleverne tilbringer 12 måneder af deres elevtid i biblioteket, heraf 6 måneder i 
sekretariatet.  
 
Overassistent Dorthe Hansen 
Kontorelev Mette Giang Huynh (uddannelsesstart 15. august) 
Overassistent Jannie Jensen (orlov fra 1. oktober) 
Kontorelev Ditte Jørgensen (til administrationen 15. august) 
Overassistent Gitte Sjælland 
Overassistent Heidi Wiig (tiltrådt 1. oktober) 
 
FAGREFERENTERNE 
har ansvar for bibliotekets boganskaffelser og for den systematiske registrering af bøgerne. 
Fagreferenterne står til rådighed for faglig biblioteksvejledning. 
 
Forskningsbibliotekar, cand.mag., M.A. Mette Bruus (engelsk, almen og sammenlignende 
sprogvidenskab) 

Syddansk Universitet, Årsberetning 2002 1



Bibliotekar Ole Christensen (idræt) 
Forskningsbibliotekar, cand.phil. Holger Dyrbye (historie, nordisk arkæologi og geografi) 
Forskningsbibliotekar, lic.scient. Ole Ellegaard (fysik og kemi) 
Forskningsbibliotekar, cand.theol. August Hahn (teologi og religion) 
Forskningsbibliotekar, cand.scient. Bent Sigurd Hansen (biologi) 
Forskningsbibliotekar, mag.scient.soc. Paul Holt (samfundsvidenskaber, pædagogik og 
psykologi) 
Førstebibliotekar, cand.mag. Poul Hynding (klassisk filologi, klassisk arkæologi) 
Forskningsbibliotekar, cand.phil. Jørgen Højgaard Jørgensen (nordisk filologi) 
Bibliotekar Britta Keller (bog- og biblioteksvæsen) 
Campusbibliotekar Gitte Bach Markussen (erhvervsøkonomi) 
Bibliotekar Jette Møller (erhvervssprog) 
Forskningsbibliotekar, dr.phil. Jørn Schøsler (romansk filologi, filosofi, filmvidenskab og 
kunsthistorie, fra 1. september ansat som gæsteprofessor (Professeur associé) ved Université 
de Nancy 2, Institut d’Etudes Germaniques et Scandinaves, Frankrig) 
Førstebibliotekar, ingeniør Ingelise Stæhr (datalogi) 
Forskningsbibliotekar, læge Johan Wallin (medicin og psykologi)  
Forskningsbibliotekar, cand.phil. Kamma Wedin (musik) 
 
Konsulenter: 
Lektor, cand.mag. Mette Bryld (slavisk) 
Lektor, cand.mag. Reinhold Schröder (germansk) 
 
Videnskabelige medarbejdere i Esbjerg, Kolding, Odense og Sønderborg har bistået ved 
bogvalget. 
 
BOGAFDELINGEN 
varetager indkøb og accessionering af den største del af bøger til Syddansk 
Universitetsbibliotek. Desuden  indkøb og accessionering af bøger til Syddansk Universitet, 
Odense, Ergo- og Fysioterapeutskolen i Odense samt til en række afdelinger på Odense 
Universitetshospital.  
 
Afdelingen varetager endvidere deskriptiv katalogisering af bøger, der indgår i bibliotekets 
samlinger, herunder de samlinger fælles med Syddansk Universitet, Odense, som er opstillet i 
biblioteket (historie, økonomi, samfundsfag og kunstpædagogik) samt til den fælles samling 
Matematisk Bibliotek. Procesansvaret for systematisering og emneregistrering af bøgerne 
ligger i afdelingen, der også selv deltager i arbejdet med systematisering og emneregistrering 
sammen med 10 af bibliotekets fagreferenter. Systematiseringsarbejdet ledes af 
førstebibliotekar Poul Hynding. 
 
Afdelingen administrerer også indbinding af disse bøger samt af bøger, der indgår i en del af 
universitetets øvrige humanistiske institutters biblioteker. 
 
Der har i årets løb desuden foregået en del arbejde i forbindelse med projektet for retro-
inddateringen af bøger fra det foreløbige kartotek (F-kartoteket). I 2002 er både dette projekt 
og A-projektet blevet færdiggjort. Dette har bevirket, at ca. 280.000 poster på ældre bøger fra 
disse kataloger nu er blevet lagt ind i ODIN.  
 
Desuden er arbejdet med indberetningen til Forskningsbasen blevet forankret i Bogafdelingen.  
I forhold til de tidligere statistikker over årets aktiviteter, er det på grund af den ændrede 
arbejdsgang for indkøb og katalogisering, der blev indført i løbet af 2002, ikke muligt at give 
helt troværdige tal for disse aktiviteter i Bogafdelingen. Der henvises derfor til de samlede tal 
for Syddansk Universitetsbibliotek.  
 
Leder:  
Afdelingsbibliotekar Bjarne Christensen 
 
Stedfortræder:  
Bibliotekar Birgitte Skov Nielsen 
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Overassistent Pia Clausen 
Overassistent Birthe Frostgaard 
Forskningsbibliotekar August Hahn 
Overassistent Ingelise Hansen 
Læge Ole Hjeresen 
Overassistent Teresa Høising  
Kontorassistent Henrik Ilskov-Jensen 
Overassistent Eva Jensen  
Overassistent Anni Roland Kristiansen 
Overassistent Anne-Marie Toft Larsen 
Overassistent Hanne Larsen 
Assistent Birgitte Bøgh Madsen 
Overassistent Anette Nielsen 
Overassistent Kirsten Nørgaard 
Bibliotekar Ragnhild Osterloh  (fratrådt 26. september)   
Overassistent Lisbeth Schmidt 
Overassistent Birgit Gram Sørensen 
Assistent Klaus Top-Jensen (orlov 1.-31. januar) 
Overassistent Susanne Vandt  
Bibliotekar Dorte Warberg 
 
TIDSSKRIFTAFDELINGEN 
administrerer indkøb, registrering, katalogisering og indbinding af periodiske publikationer til 
Syddansk Universitetsbibliotek, Syddansk Universitet, Matematisk Bibliotek, Ergo- og 
Fysioterapeutskolen i Odense samt Danmarks Grafiske Museum. Desuden foregår der et nært 
samarbejde med Videncentret ved Odense Universitetshospital.  
 
Afdelingen varetager desuden administration af licenser samt bibliotekets webside for 
elektroniske tidsskrifter og databaser. 
 
Afdelingen har i 2002 startet fusionen af alle de løbende tidsskriftabonnementer, der er i 
Odense samt de 3 jyske campusbiblioteker. 
 
Biblioteket satser fremover på at blive et elektronisk forskningsbibliotek. Tidsskrifterne skiftes 
derfor fremover i høj grad fra papirudgaver til elektroniske udgaver. 
 
Pr. 31. december 2002 abonnerede biblioteket på  4.943 titler i papirudgave (heraf 370 til 
universitetets institutter samt 20 til Terapiskolen) (I 2001 7.737 titler i papirudgave. Tallene 
for 2001 og 2002 er dog ikke sammenlignelige, da statistikken er opgjort anderledes end 
tidligere). De fleste nyudkomne hæfter/bind fremlægges i 14 dage i udlånet, inden de 
ekspederes videre. Biblioteket har adgang til ca. 9.000 elektroniske tidsskrifter via bibliotekets 
hjemmeside (I 2001ca. 7.500 titler i elektronisk udgave). 
 
Leder:  
Afdelingsbibliotekar Elisabeth Jansen 
 
Souschef samt ansvarlig for E-funktionen (elektroniske materialer): 
Bibliotekar Connie Kjærgaard   
 
Overassistent Britta Budde (fratrådt 31. oktober) 
Overassistent Anne Britt Elmelund 
Bibliotekar Astrid Jacobsen (fra 21. oktober vikar 25 timer ugentligt)  
Assistent Anette Juul Johansen (fratrådt 30. juni) 
Biblioteksassistent Peter Nelleman Larsen (tiltrådt 19. august) 
Bachelor Lone Søndberg Madsen (orlov fra 21. oktober) 
Overassistent Belinda Nissen  
Overassistent Merete Glue Wisborg 
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Desuden pr. 31. december 1 studentermedhjælper. 
 
UDVEKSLINGSAFDELINGEN 
varetager bytteforbindelser med universitetsbiblioteker og institutioner i ind- og udland. 
Byttematerialet består fortrinsvis af Syddansk Universitet, Odenses serier og disputatser. 
Samleobjekt er materiale af tilsvarende art. Af disputatser samles dog alene nordiske. 
Desuden varetager afdelingen fordeling af uopfordret tilsendt materiale. 
 
Ca. 2.000 af bibliotekets tidsskrifter modtages i udveksling, enten som gave eller i bytte.    
Et andet arbejdsområde er indsamling af publikationer fra Syddansk Universitet, Odense: 
institutternes skriftserier m.m. Materialet opbevares i biblioteket, og der foretages fornøden 
pligtaflevering. 
 
Ligeledes indsamles specialer og prisopgaver, Ph.D.-afhandlinger og disputatser, der 
indlemmes i biblioteket. 
  
Bibliotekar Birgitte Skov Nielsen (Bogafdelingen)  
Overassistent Kirsten Nørgaard (Bogafdelingen) 
Bibliotekar Dorte Warberg (Bogafdelingen) 
 
UDLÅNSAFDELINGEN 
har det overordnede, koordinerende ansvar for bibliotekets publikumsbetjening. 
Afdelingen administrerer såvel udlån af bøger og tidsskrifter fra bibliotekets egne samlinger 
som indlån fra andre biblioteker samt kopiering af trykt og elektronisk materiale til benytterne.  
Afdelingen er ansvarlig for fagsale, magasiner og læsesal i campusbiblioteket i Odense.  
 
Sammen med bibliotekets fagreferenter har afdelingen ansvaret for læsesalens håndbibliotek. 
  
Udlånet er administrativt opdelt i følgende sektioner (med sektionsledere nævnt i parentes): 
  
Udlånsregistrering  (Orla Lindgaard) 
Magasinforvaltning og kopiering (Hanne Veje Olsen) 
Læsesal   (Eva Jensen) 
Indlån   (Randi Botnen) 
  
Benyttelsesstatistik (Odense):                     2001 2002 
Samlet hjemlån 281.000 bind 260.400 bind 
- heraf lån t/andre biblioteker 57.600 bind 60.500 bind 
Læsesalslån 4.400 bind 5.500 bind 
Indlånt fra andre biblioteker 29.200 bind 25.800 bind 
Kopier, leveret til publikum  580.900   ark 512.900   ark 
   
Benyttelse af elektroniske 
tidsskriftartikler 

223.20 artikler 328.700 artikler 

  
Biblioteket har i 2002 rådet over 10 selvbetjeningskopimaskiner, og der er solgt kopikort, som 
indikerer en uregistreret benyttelse svarende til omkring 30.000 lån. 
  
I løbet af året har biblioteket haft 337.000 besøgende. 
 
Leder:  
Stillingen vakant 
 
Stedfortræder:  
Afdelingsbibliotekar Randi Botnen 
 
Biblioteksbetjent Annagrethe Bendtsen 
Assistent Anne-Lise Børsen 
Assistent Tove Gundersen  
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Betjentmedhjælper Anne Bodil Hansen (fratrådt 30. november) 
Assistent Connie Hansen (tiltrådt 23. maj) 
Betjentformand Jørgen Sten Hansen 
Betjentmedhjælper Kirsten Hebsgaard (fratrådt 11. januar) 
Kontorassistent Tove Hemmingsen (fratrådt 20. februar) 
Biblioteksbetjent Vivian Holm 
Overassistent Hanne Jacobsen 
Assistent Bodil Jest 
Overassistent Inge Kristiansen 
Biblioteksbetjent Susanne F. Larsen 
Overassistent Grethe Lillelund 
Kontorfuldmægtig Orla Lindgaard 
Biblioteksbetjent John Nissen 
Biblioteksbetjent Hanne Veje Olsen 
Assistent Birgit Rasmussen  
Assistent Karna Rønlev 
Biblioteksbetjent David Stein 
Biblioteksbetjent Tom Bull Tordrup  
  
Desuden civile værnepligtige og studentermedhjælpere  
  
Læsesalens vagter passes af medarbejdere fra andre af bibliotekets afdelinger. 
 
Bibliotekets edb-baserede dokumentationstjeneste varetages af: 
  
Forskningsbibliotekar Mette Bruus 
Bibliotekar Ole Christensen 
Bibliotekar Hanne Danielsen 
Forskningsbibliotekar Ole Ellegaard 
Bibliotekar Eli Greve 
Forskningsbibliotekar Bent Sigurd Hansen 
Forskningsbibliotekar Paul Holt 
Bibliotekar Bente Jørgensen 
Forskningsbibliotekar Jørn Schøsler 
Forskningsbibliotekar Johan Wallin 
 
KATALOGSALEN 
er en referenceafdeling, der dækker humaniora, natur- og sundhedsvidenskab. Sammen med 
bibliotekets fagreferenter er afdelingen ansvarlig for udbygning af bibliografisamlingen inden 
for sine fagområder. 
 
Afdelingen besvarer spørgsmål og giver vejledning i bibliotekets kataloger, håndbøger og 
bibliografier, traditionelle som elektroniske. Fra 17 pc’er på Katalogsalen er der adgang for 
publikum til Internet samt til lokalnet for søgning i bibliotekets bibliografiske databaser og 
elektroniske tidsskrifter. 
 
Herudover varetager afdelingen opslag af bestillingssedler i bibliotekets egne kataloger samt 
verifikation, lokalisering og bestilling i biblioteksbaser i ind- og udland af bøger og tidsskrifter, 
biblioteket ikke selv har. I 2002 modtog Katalogsalen 43.931 bestillinger på monografier til 
ekspedition. 33.880 kunne effektueres i bibliotekets egne samlinger. 393 blev sendt til forslag 
om anskaffelse til Bogafdelingen. Resten blev forsøgt indlånt fra andre biblioteker. I året blev 
der verificeret, lokaliseret og bestilt 22.080 bøger, rapporter og tidsskriftartikler fra andre 
biblioteker. 
 
Afdelingen har desuden leveret direkte til låner 815 artikler hentet ud i fuldtekst fra 
Internettet. Herudover har afdelingen ekspederet 766 (elektroniske) tidsskriftartikler i 
fuldtekst. 
 

Syddansk Universitet, Årsberetning 2002 5



Afdelingen har leveret undervisning i  biblioteksbenyttelse og litteratursøgning på kurser af 2-3 
timers varighed til 384 studerende fordelt på 21 hold fra Engelsk/amerikanske studier, Fransk, 
Græsk-Romerske Studier, Kulturstudier, Litteraturvidenskab, Medievidenskab, Nordisk, 
Religion, Spansk, Sprogtilegnelse samt Tysk. Afdelingen har herudover givet introduktion og 
rundvisning  i biblioteket for 118 personer fordelt på 8 rundvisninger af en times varighed. 
På Katalogsalen blev der udleveret 69 CD-ROM bibliografier til publikum til benyttelse i 
biblioteket. 
 
Leder:  
Afdelingsbibliotekar Ellen Brun 
 
Bibliotekar Gina Bay 
Bibliotekar Ole Christensen (orlov 1. januar-31. marts) 
Bibliotekar Jens Dam (orlov 1. januar-28. februar) 
Assistent Ulla Hansen  
Bibliotekar Astrid Jacobsen (fra 21. oktober orlov 25 timer ugentligt)  
Bibliotekar Britta Keller 
Bachelor Erik Hellerup Madsen 
Bibliotekar Merete Marbjerg 
Web-programmør Søren Mogensen  
 
10 medarbejdere fra andre afdelinger indgår i Katalogsalens vagter, og 1 medarbejder fra en 
anden afdeling har deltaget i arbejdet med bestilling af bøger, der skal indlånes fra andre 
biblioteker. Desuden er der ansat 1 studentermedhjælper. 
 
AFDELINGEN FOR SAMFUNDSINFORMATION 
er referenceafdeling for samfundsvidenskaberne.  
Udfra strategien ”Hjælp til selvhjælp” besvarer afdelingen spørgsmål og giver vejledning i 
relevante materialer, såvel trykte som elektroniske. Foruden referencesamlingen til brug på 
stedet er 13 pc’er opstillet til brug for publikum. Her er adgang til bibliotekets hjemmeside, 
bibliotekets kataloger, lokalnet for søgning i databaser og elektroniske tidsskrifter i 
abonnement samt Internettet i øvrigt. 
 
Afdelingen er som Europæisk Dokumentationscenter (EDC) forpligtet til at yde vejledning i 
materialer fra Den Europæiske Union. 
 
Afdelingen varetager litteraturforsyningen inden for samfundsvidenskaberne. Dette sker i form 
af opslag i egne kataloger samt verifikation, lokalisering og bestilling via inden- og 
udenlandske bibliotekskataloger af artikler og bøger som biblioteket ikke selv har. 
 
Afdelingen har modtaget 20.147 bestillinger til ekspedition, hvor de 7.419 er fra andre 
biblioteker. Efter verificering og lokalisering er der afsendt 5.843 bestillinger. Desuden har 
afdelingen leveret 148 artikler fra diverse betalingsbaser, taget 18.041 kopier fra trykte og 
elektroniske materialer samt 660 kopier fra mikrofilm. På de to kopimaskiner til selvbetjening 
er der i perioden juni til december taget 23.210 kopier. 
 
SAMS's netbibliotek er afdelingens indgang til internetressourcer for samfundsfagene. Siderne 
er besøgt 16.000 gange.  
 
Afdelingen varetager introduktion og undervisning af brugere og bibliotekets personale. 18 
hold med i alt 402 deltagere er introduceret og/eller vist rundt. 15 hold med i alt 196 deltagere 
har fået fagspecifikke informationssøgningskurser. 6 hold med i alt 47 ansatte på biblioteket er 
delagtiggjort i afdelingens områder.  
 
1 medarbejder deltager i fagportalen BiziGate. 2 medarbejdere afsluttede projektet User 
Education Community i 2002. Begge projekter foregår i regi af DEF (Danmarks Elektroniske 
Forskningsbibliotek). 
 
Bibliotekar Kenneth Christiansen 
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Bibliotekar Hanne Danielsen 
Bibliotekar Eli Greve 
Bibliotekar Bente Jørgensen 
Kontorassistent Inge K. Larsen (fratrådt 30. marts) 
 
5 medarbejdere fra andre afdelinger indgår i vagter i Samfundsinformation med i alt 25 timer.  
1 medarbejder fra anden afdeling varetager forefaldende kontorarbejde i 7,5 timer. 
 
INTERN TEKNISK FORVALTNING 
varetager indkøb samt drift og vedligeholdelse af inventar og materiel, herunder kopimaskiner 
og læseapparater. Desuden varetager afdelingen indkøb af kontorartikler til biblioteket. 
Afdelingen udfører ekspedition og modtagelse af postforsendelser, betjener Odense 
Universitetshospital og flere andre institutioner i Odense med regelmæssig udbringning og 
afhentning af bøger samt sørger for anden intern og ekstern kørsel. Bibliotekets trykkeri er 
henlagt til afdelingen. Desuden varetager afdelingen kontakten med Syddansk Universitet i 
spørgsmål om den daglige bygningsdrift.  
 
Leder:  
Vagtmester Ove Hansen (fratrådt 30. juni) 
 
Stedfortræder:  
Kst. vagtmester Hans E. Lange (biblioteksbetjent til 23. maj) 
 
Betjentmedhjælper Henrik Miranda (tiltrådt 1. januar) 
 
IT-FUNKTIONEN 
har til opgave at udbygge og vedligeholde bibliotekets IT-faciliteter samt servicere 
systemernes brugere - publikum og personale - i brugen af systemerne. Biblioteket har indgået 
aftale med IT-service om servicering af publikum og personale på campusbibliotekerne i 
Esbjerg, Kolding og Sønderborg. 
 
Nye tiltag i 2002: 

- etablering af fjernadgang til elektroniske tidsskrifter og databaser for ansatte og 
studerende på Syddansk Universitet 

- etablering af en sfx-server til linkning mellem referencer i databaserne og de 
elektroniske tidsskrifter 

- etablering af  system til udskrift af labels fra lånerkartoteket 
- etablering af dokumentserver 

 
Henrik S. Larsen har deltaget i et projekt omkring etablering af trådløst net på biblioteket og i 
kantinen. 
I 2002 er implementeringen af bibliotekssystemet Horizon afsluttet. Biblioteket er vært for et 
tilsvarende bibliotekssystem på Odense Tekniske Bibliotek og varetager såvel drift som support 
af dette system. 
 
Leder:  
Førstebibliotekar Ingelise Stæhr 
 
IT-medarbejder Henning H. Knudsen 
IT-medarbejder, ingeniør Henrik S. Larsen 
IT-medarbejder Kenneth Nielsen 
 
Medarbejdere fra bibliotekets øvrige afdelinger deltager i IT-funktionens arbejdsopgaver. 
 
INSTITUTTJENESTEN 
Passer bogsamlingerne på universitetets Fællesbibliotek, Fællesbibliotek 2 og biblioteket på 
Center for Engelsk. 
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Instituttjenesten katalogiserer al tilvækst til samlingerne på humaniorabibliotekerne, Ergo- og 
Fysioterapeutskolen, Danmarks Grafiske Museum, Dansk Pressemuseum og Dansk Institut for 
Gymnasiepædagogik. 
 
I 2002 blev der katalogiseret 3.912 titler, hvoraf de 1.769 er retroinddatering af Nordisks 
samling på Fællesbiblioteket. 
 
Afdelingen administrerer den interne hjemlånsordning på Fællesbiblioteket, Fællesbibliotek 2 
og Engelsk Centerbibliotek. I 2002 har der været 7.187 udlån. 
 
Afdelingen, der efter samarbejdsudvalgets godkendelse ledes kollektivt, har følgende 
medarbejdere: 
 
Kontorassistent Birte Skovby Jensen 
Overassistent Patricia Munck 
Bibliotekar Anne Reich 
 
MUSIKAFDELINGEN 
rummer bibliotekets musiklitteratur og musikalier. Afdelingen har til huse på Det Fynske 
Musikkonservatorium. Pr. 31.december 2002 udgjorde bestanden 8.900 bøger, 30.000 noder 
samt 14.000 av-materialer. Der abonneres på 72 musiktidsskrifter. 
 
Det samlede udlån var i 2002 16.074 bind imod 16.224 bind i 2001. 
 
Afdelingen har ansvaret for katalogisering, systematisering og indbinding af musiklitteratur, 
noder og av-materialer samt fortsat indlemmelse af Det Danske Jazzcenters samlinger.  
I 2001 påbegyndtes en registrering af bibliotekets Rara-samling. Denne registrering er fortsat i 
2002. 
 
I 1999 blev Musikafdelingen involveret i DVM – Det virtuelle Musikbibliotek, en musikportal i 
regi af DEF (Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek). Afdelingen er repræsenteret i såvel 
styregruppe (Kamma Wedin) som redaktionsgruppe (Frank Büchmann-Møller). Arbejdet med 
portalen er fortsat gennem hele 2002. 
 
Jazzsamlingen er i 2002 blevet forøget med en række gaver, blandt andet ca. 600 
kassettebånd. 
 
Leder:  
Forskningsbibliotekar Kamma Wedin 
 
Overassistent Ole Baunshøj 
Bibliotekar Frank Büchmann-Møller (ansat af Det Fynske Musikkonservatorium) 
 
VIDENCENTRET 
Sammen med Odense Universitetshospital og det sundhedsvidenskabelige hovedområde ved 
Syddansk Universitet, Odense driver biblioteket et fælles medicinsk informations- og 
dokumentationscenter placeret i Klinikbygningen på sygehusområdet. 
 
Videncentret rummer den nyeste lægevidenskabelige litteratur i form af en præsenssamling af 
de nyeste 7 årgange af tidsskrifter, og der stilles litteratursøgningsfaciliteter til rådighed, 
blandt andet i form af Internet og netadgang til CD-ROM baser. 
 
Videncentret ledes af en ledende bibliotekar ansat af Odense Universitetshospital. 
 
Medarbejdere fra Syddansk Universitetsbibliotek: 
Biblioteksbetjent Lise Andersen 
Forskningsbibliotekar Hanne Buhl  
Bibliotekar Jane Nørgaard Jensen 
Overassistent Lisa Møller 
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Kontorassistent Jette Vikklesø Petersen (tiltrådt 2. december) 
 
ESBJERG 
Bogbestanden i Esbjerg indeholder hovedsageligt bøger og tidsskrifter inden for fagene 
erhvervsøkonomi/erhvervssprog, turisme, historie, politologi, offentlig forvaltning og 
folkesundhed. 
 
Herudover råder biblioteket over litteratur inden for sociologi, landbrug, fiskeri samt en del 
fortrinsvis ældre litteratur om Østeuropa. Biblioteket er endvidere Europæisk 
Dokumentationscenter med beholdning af og vejledning i dokumenter og publikationer fra EU. 
Som noget særligt huser biblioteket 5 særsamlinger: Julius Bomholts og Arthur Vaags 
bogsamlinger (registrerede i kortkartoteker), dele af Horsens Statsskoles gamle bogsamlinger 
(registreret i bogform), Asta Jepsens bogsamling (uregistreret) samt Ladelund 
Landbrugsskoles bogsamling - herunder specielt statskonsulent K. Hansens samling, som er 
under registrering i bibliotekets e-katalog, ODIN. 
 
Begyndende i 2003 vil campus Esbjerg via ODIN også have et registrerings- og 
udlånssamarbejde med den selvstændige institution Historisk Samling fra Besættelsestiden 
1940-1945. 
 
Pr. 31. december udgjorde bogbestanden 129.500 bind, 387 manuskripter, 13.200 
mikroformer, 250 av-dokumenter og 360 elektroniske dokumenter. I 2001 var det samlede 
udlån 16.100 bind, heraf 1.400 bind til andre biblioteker. I 2002 var det samlede udlån 13.400 
bind, heraf 1.550 til andre biblioteker. 
 
Ud over vejledning af lånere og fremskaffelse af litteratur har personalet i sidste halvdel af  
2002 specielt taget sig af indkøb og katalogisering af al litteratur inden for historie til hele 
biblioteket. Til samlingerne i Esbjergs indgik i 2002 1.809 bøger og seriepublikationer, 831 
mikroformer samt 21 elektroniske dokumenter. Fra samlingerne blev udskilt ca. 2.500 bind. 
 
Leder:  
Campusbibliotekar Karen Daugbjerg 
 
Bibliotekar Birgit Juul Kristensen 
Bibliotekar Inge U. Kørvel 
Overassistent Tove Nielsen  
Assistent Anne Reinert 
Assistent Jette Rose 
Bibliotekar Jørgen Salling 
Betjentmedhjælper Martin Steen (fratrådt 31. maj) 
 
KOLDING 
Bogbestanden i Kolding har hovedvægten på Erhvervsøkonomi og Erhvervssprog. Siden 1999 
er der desuden arbejdet på at opbygge samlinger inden for Engelsk samt Nordisk. I 2001 
indgik biblioteket i et samarbejde med Arkivet for Danske Samtidssagn, hvor der arbejdes med 
at opbygge en materialesamling samt en database med vandrehistorier. 
 
Pr. 31. december udgjorde bogbestanden 31.000 bind. Der blev derudover abonneret på ca. 
480 tidsskrifter og 10 aviser. 
 
I 2002 var det samlede udlån 31.000 bind mod 36.000 i 2001. Der blev udlånt 3.000 bøger til 
andre biblioteker. Samtidig blev der indlånt 2.300 bøger/kopier fra andre biblioteker. 
Derudover blev der udleveret 150 artikler direkte til låner hentet fra forskellige 
fuldtekstdatabaser. I 2002 blev der desuden behandlet 1.911 bestillinger fra Bibliotek.dk mod 
842 i 2001. 
 
Pr. 1. juni overgik bibliotekets samlede cirkulationen af tidsskrifter til Kolding. 
Tidsskriftcirkulationen udgjorde i 2002 sammenlagt 12.100 hefter. 
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Biblioteket stiller en kopimaskine til rådighed for publikum. I 2002 blev der taget 71.000 
kopier. 
 
Campusbiblioteket har holdt introduktion for nye studerende. I løbet af året har biblioteket haft 
36.300 besøgende. 
 
Ud over vejledning af lånere og fremskaffelse af litteratur har personalet også arbejdet med 
bogvalg samt systematisering og katalogisering af litteratur inden for campusbibliotekets 
fagområder.  
 
Leder:  
Campusbibliotekar Gitte Bach Markussen 
 
Assistent Lise Andersen 
Bibliotekar Bente Devantier 
Assistent Ulla Madsen 
Bibliotekar Jette Møller 
Biblioteksassistent Jette Guldberg Nielsen 
Bibliotekar Lena Wiborg 
 
SØNDERBORG 
Bogbestanden i Sønderborg har hovedvægten på økonomi, teknik, handel, alment sprog, 
erhvervssprog samt samfundsvidenskaber. 
 
Campusbiblioteket i Sønderborg er depotbibliotek for Monatsberichte der Deutschen 
Bundesbank, Statistische Beihefte zu den Monatsberichten der Deutschen Bundesbank og 
Annual Report fra Bank for international Settlement, Basel. 
 
Pr. 31. december udgjorde bogbestanden 46.000 bind. Der blev abonneret på 564 tidsskrifter. 
I 2002 var det samlede udlån 11.358 bind, heraf 740 til andre biblioteker. 
 
Ud over vejledning af lånere og fremskaffelse af litteratur arbejder personalet også med 
bogvalg samt systematisering og katalogisering af litteratur inden for campusbibliotekets 
fagområder. I 2002 blev indkøbt og klargjort 600 nye titler. 
   
Leder: 
Campusbibliotekar Ole Krogh  
 
Bibliotekar Anne-Marie Hybschmann 
Overassistent Alice Lundgaard 
Assistent Grethe Sørensen  
Assistent Kirsten Thomsen 
Bibliotekar Lotte Vinther 
 
BIBLIOTEKSORIENTERING, UNDERVISNING MV. 
J. Wallin har sammen men K. Keller afholdt Litteratursøgning i bibliografiske databaser ved 
uddannelse i sygeplejeforskning. Syddansk Universitet (7. januar, 21. januar). 
K. Daugbjerg, A. Reinert, I. Kørvel, B. Juul Kristensen, J. Salling, T. Nielsen og J. Rose deltog i 
temadag Kreativitet og Forandring i Byggecentrum Middelfart (15. januar). 
A.-M. Hybschmann deltog i Bibliotekarforbundets Statsgruppes internatmøde Bevar dit gode 
humør – også når organisationen ændrer sig afholdt i Hillerød (18.-19. januar). 
L. Vinther deltog i årsmøde for de tekniske biblioteker i Århus (21. januar). 
G. Bay deltog i seminar om IT-learning i Aalborg (30. januar). 
J. Wallin har med K. Keller afholdt Litteratursøgning til studiestartsopgave. Introduktion til 
tutorerne 1. del medicin, Syddansk Universitet (31. januar). 
E. Brun deltog i OCLC seminar på Dansk BiblioteksCenter, Ballerup (31. januar).  
Som del af kursus i e-vidensbaseret praksis og forskningsmetodologi afholdt af Konsulent- og 
Uddannelsesafdelingen har J. Wallin og K. Keller afholdt Litteratursøgning på Odense 
Universitetshospital (7. februar). 
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J. Nørgaard, L. Møller, A.-M. Hybschmann, M. Marbjerg og H. Dyrbye deltog i konferencen 
Træfpunkt Bibliotek? Bibliotekerne i 24x7 samfundet afholdt af Danmarks Forskningsbibliotek i 
Helsingør (25.-26. februar). 
Undervisning i litteratursøgning for lægerne ved psykiatrisk afd. P, Odense Universitetshospital 
afholdt af J. Wallin og K. Keller, Odense Universitetshospital (27. februar). 
Litteratursøgning – En  dobbeltforelæsning afholdt af J. Wallin og K. Keller som en del af 
forelæsningsrække i medicinsk biokemi for 5. semester på 1. del studiet medicin, 
Klinikbygningen, Odense Universitetshospital (28. februar). 
H. Dyrbye deltog i Brugerseminar på Dansk BiblioteksCenter, Ballerup (4. marts). 
J. Wallin holdt 3 timers forelæsning Den medicinske litteraturs udvikling fra oltiden til i dag. 
Fra lertavler til Internet, ved forelæsningsrække i medicinens historie for 1. del medicin 
Syddansk Universitet, afholdt af Medicinsk Historisk Selskab på Fyn (6. marts). 
Litteratursøgning - Afholdt af J. Wallin sammen med K. Keller ved kursus OB-8, arrangeret af 
Institut for Sygdomsforebyggelse og Helsetjenesteforskning, Specialeuddannelsen i Almen 
Medicin, Syddansk Universitet (7. marts). 
E. Greve holdt oplæg om fagportaler på temadagen Web-katalogen på Roskilde 
Universitscenter (13. marts). 
J. Wallin holdt dobbeltforelæsningerne Sundhedsvidenskabelig bibliometri og 
Sundhedsvidenskabelige litteraturtyper for 4. semester Danmarks Biblioteksskole ved besøg på 
Videncentret, Odense Universitetshospital (15. marts). 
Status og perspektiver for det elektroniske bibliotek ved Syddansk 
Universitetsbibliotek/Videncentret. Indlæg af J. Wallin og K. Keller ved Fysiologi og 
Farmakologi Seminarer, Forårssemestret, Syddansk Universitet (21. marts). 
A.-M. Hybschmann deltog i Grundkursus i at undervise på Dansk BiblioteksCenter, Ballerup 
(3.-4. april). 
L. Møller deltog i Reference Manager kursus på Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige 
Bibliotek, København (11. april). 
Litteratursøgning - Afholdt af J. Wallin sammen med K. Keller ved kursus OR-1 arrangeret af 
Institut for Sygdomsforebyggelse og Helsetjenesteforskning, Specialeuddannelsen i Almen 
Medicin, Syddansk Universitet (15. april). 
G. Bay deltog i konferencen Netbaseret læring i biblioteksperspektiv – teknologi, design og 
pædagogiske udfordringer arrangeret af E. Greve (17.-18. april). 
M. Bruus afholdt foredraget Når oversætteren bryder ind: fortælling i 1. person og brug af 
præsens i den oldengelske oversættelse af Bedas Kirkehistorie for Sproghistoriekredsen ved 
Syddansk Universitet (18. april). 
Litteratursøgning – Afholdt af J. Wallin sammen med B.S. Hansen. Modul 3 (202/26) af de 
sundhedsvidenskabelige forskerkurser ved den postgraduate forskeruddannelse for Ph.D- og 
diplomstuderende ved det Lægevidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet (22. april, 
24. april). 
Litteratursøgning på EDB/1 2002. Medline, Cinahl, Cochrane og Internet - Afholdt af J. Wallin 
sammen med K. Keller og arrangeret af Konsulent- og Uddannelsesafdelingen, De Fynske 
Sygehuse, Odense Universitetshospital (29. april, 17. maj). 
J. Wallin har afholdt Litteratursøgning på EDB 2/2002. Medline, Cinahl, Cochrane og Internet 
med K. Keller og arrangeret af Konsulent- og Uddannelsesafdelingen, De Fynske Sygehuse, 
Odense Universitetshospital (forår og efterår). 
Litteratursøgning på EDB – Kursus afholdt af J. Wallin og K. Keller for Fysioterapiafdelingen, 
Odense Universitetshospital (3. maj). 
H. Dyrbye har afholdt Orientering om SDUB’s tilbud for Sammenslutningen af Lokalarkiver på 
Fyn, Syddansk Universitetsbibliotek i Odense (4. maj). 
J. Rose deltog i HK-kurset Styrk dine personlige kompetencer i Haderslev (6.-8. samt 28.-29. 
maj). 
K. Daugbjerg, E. Brun, E. Hellerup Madsen og M. Marbjerg deltog i Netpunkt.dk temadag 
arrangeret af Dansk BiblioteksCenter på Vejle Bibliotek (13. maj). 
Bibliometri – hvorfor og hvordan? - Afholdt af J. Wallin ved Forskerforum – afd. KKA, Odense 
Universitetshospital (14. maj). 
Litteratursøgning - Afholdt af J. Wallin og K. Keller som en del af længerevarende 
efteruddannelse for sygeplejersker i diabetessygepleje modul 2, Kursuscenter Knudshoved, 
Nyborg (15. maj). 
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I. Kørvel, L. Møller, E. Brun, O. Christensen og A. Jacobsen deltog i DBC-fjernlånskonference 
arrangeret af Danmarks Forskningsbiblioteksforenings interessekreds for fjernlån på Dansk 
BiblioteksCenter, Ballerup (24. maj). 
E. Brun deltog i kurset Ledelse for alle på Danmarks Biblioteksskole i København (30. maj). 
D. Hansen har afsluttet Statonom II på Forvaltningshøjskolen i København. 
A.-M. Hybschmann deltog i Styr på livet? Hvad med karriere Kick arrangeret af 
Bibliotekarforbundets Statsgruppe (4. juni). 
L. Møller og H. Foverskov afholdt undervisning af sygeplejestuderende fra Svendborg 
Sygeplejeskole, Videncentret, Odense Universitetshospital (6. juni). 
Kursus i elektronisk litteratursøgning, hold 1 og 2, afholdt af J. Wallin og K. Keller og 
arrangeret af Sygehus Fyn, Svendborg (17. juni). 
G. Bay deltog i Nordisk sommerskole i København med temaet Informationskompetence og 
bibliotekarens pædagogiske rolle (17.-28. juni). 
J. Nørgaard og L. Møller deltog i deff.dk-workshop på Syddansk Universitetsbibliotek i Odense 
(19. juni). 
O. Christensen deltog i konference om doping arrangeret af Institut for Idræt, Syddansk 
Universitet (20.-21. juni). 
H. Dyrbye deltog i Temadag om biblioteksledelse, København (30. juni). 
J. Wallin og B. S. Hansen har afholdt Litteratursøgningskursus ved kursus i arbejdsmedicin og 
samfundsmedicin 2001-2003, modulet toksikologi/risikovurdering/miljømedicin, Syddansk 
Universitet (5. august). 
L. Møller afholdt med H. Foverskov undervisning af sygeplejestuderende fra Svendborg 
Sygeplejeskole, Videncentret, Odense Universitetshospital (8. august). 
H. Dyrbye deltog i IFLA-konference, Glasgow (17.-25. august). 
Bibliotekssøgekursus for faglige tutorer afholdt af J. Wallin og K. Keller ved introduktion til 
tutorerne 1. del medicin, Syddansk Universitet (21. august). 
J. Wallin har afholdt Kursus i citationssøgning. Særligt kursus arrangeret for studerende ved 
den sundhedsfaglige supplerings- og kandidatuddannelse, Syddansk Universitet (22. august). 
J. Nørgaard og L. Møller afholdt undervisning for sygeplejersker på efteruddannelse, 
Videncentret, Odense Universitetshospital (3.-4. september). 
H. Dyrbye underviste historiestuderende i Odense (6. september). 
J. Wallin har afholdt Litteratursøgning sammen med K. Keller ved masteruddannelsen i 
rehabilitering. Efterårssemesteret 2002. Obligatorisk modul: rehabiliteringsbegrebet, 
forskningsmetodologi og videnskabsteori. Session 1 og 2, Syddansk Universitet (7. 
september). 
J. Nørgaard, L. Møller, A.-M. Hybschmann, H. Dyrbye og A. Lindahl deltog i DF-årsmøde i 
Middelfart (12.-13. september). 
Kursus i Litteratursøgning afholdt af J. Wallin og K. Keller ved kursus OR-OB-9. Arrangeret af 
Institut for Sygdomsforebyggelse og Helsetjenesteforskning, Specialeuddannelsen i Almen 
Medicin, Syddansk Universitet (12. september). 
Kursus i Elektronisk litteratursøgning afholdt af J. Wallin og K. Keller. Arrangeret af Sygehus 
Fyn, Svendborg (13. september). 
K. Keller og J. Wallin holdt Litteratursøgning til radiografstuderende for studerende ved 
Radiografuddannelsen i Odense hold R01, Syddansk Universitet (24. september). 
K. Daugbjerg deltog i kurset Medline/PubMed på Medicinsk Bibliotek ved Esbjerg Sygehus (1. 
oktober). 
Dobbeltforelæsning i Litteratursøgning afholdt af J. Wallin og K. Keller som en del af 
forelæsningsrække i medicinsk biokemi for 5. semester på 1. del studiet medicin, 
Klinikbygningen, Odense Universitetshospital (1. oktober). 
J. Wallin har afholdt Litteratursøgningskursus sammen med K. Keller for de studerende på den 
sundhedsfaglige supplerings- og kandidatuddannelse, Syddansl Universitet, begyndere (30. og 
7. oktober) øvede (21. oktober). 
Litteratursøgning - Afholdt af J. Wallin og K. Keller som del af det specialeforberedende kursus 
for 8. semester biomekanik-studerende, Syddansk Universitet (3. oktober). 
J. Nørgaard og L. Møller deltog i Reference Manager kursus på Danmarks Natur- og 
Lægevidenskabelige Bibliotek, København (3. oktober). 
G. Bay fulgte kursus om IT-pædagogik i Vejle (3. oktober). 
J. Wallin deltog i Lægedag 2002 arrangeret af den Fynske Lægekredsforening. Odense 
Kongrescenter (4. oktober). 
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L. Møller og C. Kjærgaard deltog i First Nordic Conference on Scholarly Communication afholdt 
i henholdsvis Lund (Sverige) og København (22.-24. oktober). 
Undervisning i Vidensøgning afholdt af J. Wallin og K. Keller ved kursus OR-2, modul 2. 
Arrangeret af Institut for Sygdomsforebyggelse og Helsetjenesteforskning, 
Specialeuddannelsen i Almen Medicin, Syddansk Universitet (29. oktober). 
K. Daugbjerg deltog i temadag om Personaleledelse i en brydningstid – den kærlige ledelses 
krise? på Danmarks Biblioteksskole, København (31. oktober). 
O. Christensen, J. Dam og E. Hellerup Madsen deltog i Elseviers workshop i Odense (5. 
november). 
J. Wallin deltog i konference om Flere frivillige på danske sygehuse – er vi klar til samarbejdet? 
arrangeret af Kræftens Bekæmpelse, Syddansk Universitet (6. november). 
E. Brun deltog i BF’s mellemlederkonference om Ledelse, opgaver og kontekst (11. november). 
H. Dyrbye afholdt undervisning i SDUB’s web for historiestuderende i Esbjerg (13. november). 
Dobbeltforelæsningen Forskningen ved sundhedsvidenskab i Odense 1966-1997 om 
bibliometrisk metodik for studerende ved bachelor- og grunduddannelsen afholdt af J. Wallin 
på Danmarks Biblioteksskole (18. november). 
E. Brun, O. Christensen, E. Hellerup Madsen og M. Marbjerg deltog i temadag om Virtuel 
reference og service i forskningsbibliotekerne, Nyborg (20. november). 
Undervisning i Kilder og brug af litteratur om MTV og øvelser. Afholdt af J. Wallin og K. Keller 
ved kursus i medicinsk teknologivurdering, Sygehus Fyn Ringe (20. november). 
G. Bay deltog i netværksseminar Naviger i kaos, Aalborg (26. november). 
K. Daugbjerg deltog ved gå-hjem-møde i Esbjerg Musikhus om Erhvervslivet og pressen (27. 
november). 
A.-M. Hybschmann deltog i temadagen Hvis du vil videre … arrangeret af Bibliotekarforbundets 
Statsgruppe, Odense (28. november). 
J. Schøsler deltog i kongressen The Philosophy of the History of Philosophy ved Syddansk 
Universitet med foredraget Réception de la philosophie de Locke au XVIIIe siècle: Problèmes et 
perspectives (28.-29. November). 
J. Schøsler deltog i den internationale kongres Ethique(s) et modernité ved Université de 
Nancy 2  med foredraget Des Lumières françaises au radicalisme culturel danois: Voltaire et la 
modernité au Danemark (12.-13. december). 
J. Schøsler holdt foredraget Réception des oeuvres littéraires et philosophiques for Ph.D.-
studerende ved universitetet i Nancy, Frankrig (14. december). 
Undervisning i Litteratursøgning afholdt af J. Wallin og K. Keller for specialeuddannelsen for 
sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje og arrangeret af Uddannelsesafdelingen, De Fynske 
Sygehuse, Odense Universitetshospital (19. december). 
 
REPRÆSENTATION I UDVALG M.M. 
Medarbejdere ved biblioteket har haft sæde i følgende udvalg, komiteer, bestyrelser og 
lignende af officiel eller biblioteksfaglig karakter: 
BF’s Faggruppe for Biblioteksundervisning: Gina Bay (formand) 
Censor i fransk ved de danske universiteter: Jørn Schøsler 
Censor ved Danmarks Biblioteksskoles grund- og kandidatuddannelse: Aase Lindahl og Johan 
Wallin 
Censor ved Nordiskfaget ved Færøernes Universitet, Tórshavn: Jørgen Højgaard Jørgensen 
Danmarks Forskningsbiblioteksforenings hovedbestyrelse: Holger Dyrbye (sekretær) 
Danmarks Forskningsbiblioteksforenings interessekreds for fjernlån: Astrid Jacobsen 
Danmarks Forskningsbiblioteksforenings bestyrelse for tidsskriftinteressegruppe: Connie 
Kjærgaard 
Danmarks Forskningsbiblioteksforenings brugeruddannelsesgruppe: Eli Greve 
Danmarks Grafiske Museum/Dansk Pressemuseum: Jørgen Højgaard Jørgensen 
Dansk Bibliotekshistorisk Selskab: Aase Lindahl (formand) 
Dansk Selskab for 1700-talsstudier: Jørn Schøsler 
Dansk Standardiseringsråd S24: Aase Lindahl 
Dansk Standardiseringsråd S24u8: Aase Lindahl (formand) 
DEF-katalogets styregruppe: Ingelise Stæhr 
DEF licensgruppen: Ingelise Stæhr 
DEFs Faglige Links: Ole Christensen (fagredaktør) 
Folkeuniversitetet i Odense, programrådet: Aase Lindahl 
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Foreningen af Medarbejdere ved Danske Forskningsbiblioteker: Holger Dyrbye (sekretær) 
Forskningsbibliotekernes Chefkollegium: Aase Lindahl 
Fyns Biblioteksforening: Aase Lindahl 
Gæsteforelæser ved det Sundhedsvidenskabelige fakultet, Syddansk Universitet: Johan Wallin 
IT-12 udvalget: Ingelise Stæhr 
Medlem af arbejdsgruppen Den Fynske sundhedsdatagruppe: Johan Wallin 
Medlem af Byhistorisk Udvalg: Holger Dyrbye 
Medlem af Edb-udvalget, Den Fynske Lægekredsforening: Johan Wallin 
Medlem af "L'Equipe Rousseau" ved L'Université de Paris IV , Sorbonne: Jørn Schøsler 
Medlem af styregruppen for den sundhedsvidenskabelige portal KlinInfo under DEF: Johan 
Wallin 
Medlem af styregruppen til projekt om udvikling af brugen af medicinsk teknologivurdering 
(MTV) og e-vidensbaseret klinisk praksis i det fynske sygehusvæsen under Forsknings- og 
Udviklingsafdelingen, Odense Universitetshospital: Johan Wallin 
NORDINFO’s styrelse: Aase Lindahl 
Redaktionen for BiziGate: Eli Greve 
Syddansk Universitets E-lærings Strategiudvalg: Holger Dyrbye 
 
PUBLIKATIONER 
Büchmann-Møller, Frank. „Indtryk fra Odense VinterJazz.” FFJ-Bladet 50 (2002): 18-21 
Büchmann-Møller, Frank. „Det danske plademærke Debut.”, ”Danske jazzspillesteder.”, 
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